Proces

- verbal

incheiat azi 12.11.2018 cu ocazia qedinlei de indatd a Consiliului Local Motru.
Sunt prezenli 12 consilieri locali din totalul de 19 in funclie. La gedinld participd:
domnul Jianu Gigel - Primar, doamna Stroescu Gina -Secretar, domnul Popescu Daniel
- Director Direcfia de Cultur6, doamna Vdduva Angela - $ef Serviciu C.S.P.L.P.P.M,
domnul Periqoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget, Finan(e, Contabilitate, domnul Matei
Anton Daniel - Consilier personal al Primarului doamnele Lonea Vasilica gi Ursoniu
Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru. De la Eedinfd
lipsesc consilierii locali: Ardeiu Rdzvan Remus, Collatu Neghind Constantin, Mirgu
Vasile, Petrescu Ilie, Petrigor Florentina Eugenia, Pintea Dumitru qi $urlin Marilena.
D-na. Secretar: - Este ora 1600, gedin{a esie statutard, fiind prezen\i un numdr de 12
consilieri locali din cei 19 in funcJie, fapt pentru care lucr6rile pot incepe.
- Av6nd in vedere cd lipsegte preqedintele de qedinfd, domnul Ardeiu
Rdzvan Remus, vE rog s[ facefi propuneri pentru alegerea pregedintelui
care sI conducd lucrdrile acestei gedinfe.
Dl. Viceprimar: - Propun pe doamna Rat Jana Daniela.
D-na. Secretar: - Dacd nu mai sunt alte propuneri supun la vot propunerea domnului
Viceprimar ca doamna Rat Jana Daniela sd fie pregedinte de qedin{d.

tn urma

a fost votatr cu unanimitate de voturi
"r,"1""':fiI*:lttHrnunerea
,,pentru" (12).
Dl. Cojocaru: - Se pot vota toate proiectele de hotdrdre de pe ordinea de zi ct 12
consilieri locali pr ezenli?

D-na. Secretar:

- Nu, doar proiectul de hotlrdre privind rectificarea bugetului

local.
Pentru celelalte proiecte de hotdrdre sunt necesare 13 voturi.
Dl. Primar: - A confirmat prezenfa la qedinJ6 qi domnul Pintea Dumitru. S5 mai
aqteptdm dou6 minute!
in sala de qedinla intrd domnul consilier local Pintea Dumitru, fiind prezenli 13
consilieri locali.
D-na. Secretar: - Domnul Primar sd motiveze urgenfa pentru proiectul de hotdrire de la
punctul 3.
Doamna Preqedinte citeqte convocatorul:
Avind in vedere:
-Decizianr. 12105.11.2018 a Administra[iei Judelene a Finanfelor Publice Gorj;
- Adresa nr.7940128.10.2018 a Direcfiei de Sdn6tate Public6 Gorj, inregistrati la
Primdria - - Municipiului Motru sub nr.38677125.10.2018;
- Necesitat ea rezolvdrii intereselor locuitorilor Municipiului Motru;
- Necesitatea depunerii proiectului in vederea oblinerii finanfarii pe Fonduri
Europene;
In temeiul art.39, alin.4 din Legea Administratiei Publice Locale, nr.2l5l200l,
republicatd gi actualizatd se convocd Consiliul Local Motru in qedin|[ de indatd, in
data de l2.ll.2}l8, orele 1600, in sala de gedin{6 a Consiliului Local- Motru, av6nd
urmdtoarea

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotlrflre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin
suplimentare cu suma de 210 mii lei, inifiator - Primar Jianu Gigel;
modilicarea Inventarului bunurilor care aparfin
domeniului public al Municipiului Motru, Secfiunea I - Bunuri imobile, insuqit

2. Proiect de hotlrire privind

I

prin H.C.L.Motru nr.4911999, cu modificirile qi completirile ulterioare - pozifia
209 Anexa 3, inifiator - Primar Jianu Gigel;
3. Proiect de hotirAre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros
asupra terenului proprietate privatl a Municipiului Motru in suprafa[il de 265
mp , situat in Parc Central Motru , in favoarea S.C. Ghiocela Prod Com SRL,
inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Primar: - Retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotdr6re de la punctul 3.
D-na. Preqedinte: - Supun la vot ordinea de zi ftrd, proiectul de hotdrdre de la punctul 3,
care a fost retras. Cine este pentru?
in urma votului exprimat Ordinea de zi a fost votati cu unanimitate de voturi
,rpentru" (13).
D-na. Pregedinte: la dezbaterea proiectului de hotSrdre de pe ordinea de
.Trecem
zt.

1. Proiect de hotlrire privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin
suplimentare cu suma de 210 mii lei, ini(iator - Primar Jianu Gigel;
D-na. Preqedinte dd citire proiectului de hot6r6re.
Dl. Cojocaru: - Domnul Perigoreanu sd precizeze in ce const6 rectificarea bugetului
local.
Dl. Perigoreanu: - Prin adresa 7940, inregistratd la PrimSria municipiului Motru in data
de25.10.2018, Direc{ia de Sdndtate Publicd Gorj comunici municipiului
Motru faptul cd,i-a fost alocatd suma de 9 mii lei pentru achizifia unui
echipament screening auditiv prin otoemisiuni acustice, iar conform
prevederilor art. 198 din Legea nr. 9512006 autoritatea public[ locald
suport6 minim l0% din valoarea aparaturii medicale. Deci contribu{ia
noastri este de 1.000Iei.
- Prin Decizia nr. 12105.11.2018 a Administratiei Jude{ene a Finanfelor
Publice Gorj municipiului Motru i-a fost alocatd suma de 200 mii lei
pentru plata drepturilor asistenlilor personali ai persoanelor cu

liX1ff.|,',Hi:[;'l1ffii,.T"l'3l,1LXf;, virdri de credite ce au rost
menfionate in Raportul de specialitate.
D-na. Pregedinte: - Dacd sunt discuJii vd rog sI vd inscrie{i la cuvint.
S-au inscris la cuvdnt domnul consilier local Cojocaru Ion gi domnul Viceprimar Morega Costel Cosmin.
D-na. Pregedinte dI cuvdntul domnului Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Pentru ce a solicitat Spitalul virdri de credite?
Dl. Perigoreanu: - S-au solicitat virdri de credite intre aliniate pentru plata cheltuielilor
de personal.
- Hotdrdrea este necesard Spitalului Municipal Motru pentru semnarea
contractului cu Ministerul Sdn[td{ii.
D-na. Pregedinte dd cuv6ntul domnului Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - Adresa este din 25.10.2018.
Dl. Periqoreanu: - Am primit-o de la mapl pe 26.10.2018.
Dl. Viceprimar: - De ce nu s-a fdcut gedintd p6nd acum?
Dl. Primar: - Trebuia sI aprobdm gi proiectul de hotdrdre de la punctul 2 gi am ales
aceastl datd pentru a nu convoca Consiliul Local de doud ori, nu
pentru ci s-a uitat de domnul Periqoreanu.
- Nu trebuie si ne deranjeze cI este aga.
Dl. Pintea:
D-na. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt discufii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum
a fost redactat. Cine este pentru?
in u.-a votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (13).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.
2

2. Proiect de hotlrflre privind

modificarea Inventarului bunurilor care aparfin
domeniului public al Municipiului Motru, Secfiunea L - Bunuri imobile, insuqit
prin H.C.L. Motru nr.4911999, cu modificlrile qi completirile ulterioare - pozijia
209 Anexa 3, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte dE citire proiectului de hot6r6re.
In timp ce doamna Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre in sala de qedinf6 intrd
domnul Ardeiu Rizvan Remus, fiind prezenti l4 consilieri locali.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sd vd inscrieti la cuv6nt. Daci nu sunt discufii
supun la vot proiectul de hot[rdre a$a cum a fost redactat. Cine este
^ urma @nlutlxprimat
In
proiectul de hotlrflre a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (14).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re a trecut.
D-na. Pregedinte intreabd dacd mai sunt discu{ii, in caz contrar va declara lucrlrile
gedinfei inchise.

Domnul Primar intervine qi aduce la cunoqtintd Consiliului Local faptul c6 s-a
intocmit toati documentafia prin care intenfiondm sI achiziliondm, pe fonduri, din
Norvegia o instalafie ce transform6 deqeurile menajere in biogaz gi compost. Menfioneazd
avantajele acestei instalaJii, faptul cd instalafia poate fi montatd pe platforma UATAA qi
precizeazd,cdl5Yo va fi contributia municipiului Motru.
Nemaifiind alte discufii doamna Pregedinte declar6 inchise lucrdrile qedin{ei de
indatd a Consiliului Local Motru din data de 12.11.2018, fapt pentru care s-a incheiat
prezentul proces - verbal.
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